חובת התלמידים -שיח עם המלמדים ועם אבות הבנים
רבי קלונימוס קלמיש שפירא,
מתוך ההקדמה לספרו של האדמו"ר מפיאסצנה -חובת התלמידים בה הוא דן בפירוש הפסוק 'חנוך לנער ע"פ דרכו' ובתפקידו של המחנך.

שלמה המלך אמר במשלי )כ“ב ו‘( ”חנוך לנער ע“פ דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה“ .זה הוא עיקר החינוך שלא בלבד בשעה שהנער נער ,ויד
אביו עודה תקיפה עליו ישמע לו ויעשה כמצותיו ,רק גם כשידגל והוא ברשותו ,אף כי יזקין לא יסור ממנה .כי החינוך לא צווי לבד הוא,
שמצווה את בנו או תלמידו עשה כך וכך ,גם לא הרגל בלבד הוא ,שמרגילו לעשות מעשים טובים ,יותר גדול ויותר פועל מן הציווי ומן
ההרגל הוא החנוך ,ושני אלה הציווי וההרגל רק כלי תשמישו הם ,שהמחנך מוכרח להשתמש בהם ,לצוותו ולהרגילו  ,כדי לחנכו בדרך ד‘ .כי
את תיבת חנוך מפרש רש“י ז“ל )בדברים כ‘ ,ה‘( על הפסוק בנה בית ולא חנכו ,חנוך לשון התחלה ,עכלה“ק.ופשוט שלא על כל התחלה יאמר
לשון חנוך ,כמו במתחיל בגנות ומסיים בשבח ,שאומרת הגמרא )פסחים קט“ז ע“א( על סדר ההגדה בפסח ,לא יאמרו מחנך בגנות וכו‘ .וכן
אצל הסנהדרין שמתחילין מן הצד )סנהדרין ל“ב ,ע“א( לא יאמרו מחנכין מן הצד .אבל בפרשת לך )י“ד ,י“ד( מפרש רש“י לנו יותר וז“ל
חניכיו וכו‘ שחנכו למצוות ,והוא לשון התחלת כניסת האדם או כלי לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה ,וכן חנוך לנער ,חנוכת המזבח ,חנוכת
הבית עכ“ל .אבל אף על האומן המתחיל במלאכה לא יאמרו לשון חנוך על התחלתו אם כבר יכול הוא את אומנותו ,גם על הבית
כשמתחילים לבנותו לא יפול הלשון חנוך הבית ,רק על מי שבא ללמוד עצמו אומנות ועל תשמיש הבית שכבר נבנה נופל לשון חנוך .וזה
דיוק לשון רש“י התחלת וכו‘ שהוא עתיד לעמוד בה ,לא על האומנות והמלאכה רק על האדם ,על ההכשרה אשר נמצאה בכח בקרב האדם
למלאכה זו או זו ,ועל הכשרת הבית והכלי לתשמיש זה או זה ,נופל לשון חנוך .תיבה לעצמה היא תיבת חנוך ,ונאמרה על הוצאת ההכשרה
אשר באדם או בכלי מן הכוח אל הפועל ,אם לא נוציאה תשאר בהעלם וצריכים אנו להוציאה ולחנך את האיש הזה שיעשה לבעל מלאכה
זו ,והבית או הכלי לתשמישם ,כל חדר לתשמישו אשר הוא מוכשר והכלי לתשמישו אשר הוא מוכשר .וכשנאמרה תיבה זו על חינוך
הבנים ,אז הכוונה היא לגדל ולפתח את טבעו והכשרתו של הילד שנמצאה בו במדה קטנה או בכח או בהעלם לבד ולגלותה.וכיוון שהאיש
הישראלי עוד בילדותו רוח ד‘ נשמת שדי טמונה וגנוזה בו .צריכים לגדל ולחנך אותו להוציאה לגלותה ולהפריחה והי‘ ליהודי נאמן עובד ה‘,
בתורתו מעצמו יחפץ ,ומדרכו גם כי יזקין לא יסור ,והמצווה אף המרגיל אינו בטוח שהבן או התלמיד המצווה והמתרגל יעשה כמצוותו ,גם
כשיגדל ויהי‘ ברשות עצמו .ועל אשר בו בהעלם תגלה ,ורק אז גם כי יזקין לא יסור ממנה .אבל שלמה המלך לא את תכלית החנוך בלבד
הודיענו ,שתכליתו להביאו אל גם כי יזקין לא יסור ממנה ,רק גם את האופן והאמצעי איך לבוא אליו ביאר לנו במילים ”חנוך לנער ע“פ
דרכו“  ,שזה הוא העיקר .כי המצווה והמרגיל בלבד ,אינו צריך ליתן לב אל הבן והתלמיד ,לדעת את טבעם ושכלם וכו‘… עליו רק לצוות
עשה כך או כך ודי לו ,גם אינו מרגיש חוב בעצמו לטפל בכל תלמיד ותלמיד בפני עצמו ,יוכל הוא לצוות להרבה תלמידים בני גיל אחד ציווי
אחד ,עשו כך או כך ,כי לא בתלמיד או בבן ,רק בו ,במצווה בלבד הדבר תלוי ,הוא יצווה וזהו הוא הכל .אבל המחנך שרוצה לגלות את נשמת
התלמיד הטמונה והגנוזה בו ,לגדלה ולהבעירה שתבער באש של מעלה למרום וקדוש ,וכולו אף כחי גופו בקדושה יתגדלו ולתורת ד‘
ישתוקק ,מוכרח הוא להרכין את עצמו אל התלמיד המתחנך על ידו ,ולחדור אל תוך קטנותו ונמיכותו ,עד אשר יגיע אל ניצוץ נשמתו
הגנוזה אף נעלמה ולהוציאה ,ולהצמיחה ולגדלה .וכיוון שכן ,לא בכל הנערים שוה הוא החינוך ,תלוי הוא בכל נער ונער כפי טבעו ,דעתו,
מדותיו וכו‘  ,ואותם על המחנך להכיר ולא די לו למחנך אם רק את עצמו ודעתו לבד יכיר ,כי אם במתחנך הדבר תלוי ,לא בדעתו וכחי עצמו
בלבד ישמש ויפעל ,יצווה ויורה ,רק גם בדעת וכחי התלמיד יאחז ,ישמש ויפעל ,ולא מה שיצווה ויחנך לזה יצווה ויחנך לתלמיד אחר
השונה ממנו בטבע ,רצון  ,מדות וכו‘… וזה רמז לנו שלמה המלך ”חנוך לנער ע“פ דרכו“  ,על פי דרכו של כל אחד ואחד .לא את אומנות
החנוך של הפדגוגיה כוונתנו בזה להורות ,איך לשמש בשכל התלמיד ואמצעים ,איך להרחיב את בינתו בידיעת פשט התורה ,כי לא את
השכל של התלמיד בלבד אנו מחפשים עתה ,רק את כל התלמיד ,את הנפש ,רוח ונשמה של הילד הישראלי אנו מחפשים לקשרו באלהי
ישראל ויהי‘ יהודי חרד לדבר ד‘ וכל מאויו אליו יתברך יהיו .הנה עד כמה שיודע כל אב וכל מלמד שבניהם ותלמידיהם הקטנים אשר
לפניהם לא ישארו בקטנותם ,רק יגדלו ויהיו לאנשים גדולים בשנים ,אפשר גם גדולים בתורה ועבודה מ“מ ישנם אשר בתכליתם רק מה

שנגד עינהם ,וכיוון שרק נערים נגדם ,לכן רק לחנך אותם לנערים טובים מטרתם ,ותורה ויראה רק כערך ילדותם רצונם להכניס אל קרבם ודי
להם ,אבל מלמד ואב כזה חוטא הוא נגד ד‘ ועמו .צריך המלמד והאב לדעת שאת בני ד‘ וגדולי ישראל עליהם לחנך ולגלות ,ואת הנערים
אשר לפניהם יראו לנשמות גדולות אשר עודן באבן ,ועליהם להצמיחן ולהפריחן .גנן הוא בגן ד‘ לעבדה ולשמרה  ,ואף אם יראה בהם נערים
אשר לפי הכרתו מרי נפש הם ומדות רעות להם ,ידע שזה טבע של גרעיני הנשמות ובוסר המלאכים ,מרים הם בחניטתם ומלאים עסיס
בגדלותם .אין מדה וטבע רע בהחלט בילד ישראל הורנו קדושי ישראל הבע“שט ותלמידיו אחריו זצ“ל ,רק שצריכים לדעת איך לשמש בהם
ולגדלם .למשל אם יש לפניו תלמיד במדת עקשנות שהיא רעה ,וסובל המלמד ממנו הרבה ,יתבונן והי‘ כאשר יתגדל ויקבל עול תורה ועבודת
ד‘ ,כמה תהי‘ כל עבודתו בעקשנות ובמסירות נפש ,לא קל ולא הפכפך יהי‘  ,איש ישראל כמו שדורש המדרש יהי‘ ) ,בר“ר ל“ט( אם מעמיד
דברים כחומה ,ע“ש  .בכל דברי העבודה יהי‘ חזק כחומה בצורה .ואם יראה תלמיד במדת הכעס ,הן אמת שבאופן זה שהנער משמש עתה
במדת כעסו רעה היא עד מאוד ,אבל האם בשביל זה יכולים להחליט עליו לאמר שורש פורה ראש ולענה בו נמוך וגרוע הוא בטבעו .האם
לא נשחק אנו על שוטה ששמע את תהלת האתרוג וחטף לאכול זרע גרעין או בוסר ממנו ,ויצעק ויעולל עליו לאמור ,פרי מר וארסי הוא
האתרוג .והאם יכולים לשער מראש את גודל התועלת אשר יכול המנהל והמחנך להוציא מן רעת כעס הכעסן ,כאשר יחדור אל קרבו
ויקרבהו ויקרבהו וילהיב את לבו ונפשו שיהיו מסורים לד‘.אש של מעלה יתהפך כעסו ,כל מעשה עבודה אשר יעשה כגחלי אש יתלהבו ,וכל
דבוריו אשר ידבר לד‘ בתורה ובתפילה בקול חוצב להבות אש ירעם.ועיין בפי‘ הרב ז“ל על כגוונא בסידורו וז“ל ,החמימות שבכעס שמסתעף
מן החמימות שבלב ,וכל אדם הרתחן בטבעו עלול טבע לבבו להתלהב ברשפי אש התשוקה ע“ש מכש“כ כאשר ימצא איש כזה בקרב גופו
ונפשו איזה שמץ וכתם ,כמה כעס וחימה יתמלא ,את יצרו הטוב ירגיז ואת הרע מקרבו ישליך אף ישמיד ,ואם את זולתו ייסר על נמיכותו
על פניו יוכיח  ,לא יזלזל ולא יחרף רק דבורים פשוטים ידבר,אבל דבורים אשר כיורה קלחת ירותחו וכים זועף מקרבו ישטופו ,וגם מנשמת
זולתו כל חלי וכתם ימסו ויעקרו…
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